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Průběh obhajoby: 

 

Studentka prezentovala svoji práce, cíle, které si zvolila a které splnila. Vymezila základní termíny, 

výchozí literaturu. Na konkrétních příkladech ukazuje, jak sociolekty vznikají. Zpracovala jezdecký 

slovník na základě odborné literatury, zájmových textů i rozhovorů s uživateli (486 sociolektismů). 

Slovník rozdělila do tří částí – jádro (užívají je všichni respondenti bez zaměření sportu), druhá část 

představuje specifické výrazy pro jednotlivé typy jezdeckých sportů, třetí nepoužívané výrazy. Zjistila, že 

věk a region v užívání sociolektismů nehraje výraznou roli.  

 

 

Vedoucí práce 

Studentka pracovala velice samostatně, modifikovala metodu zpracování sociolektických materiálů dle 

svých potřeb, připravila slovníky sociolektizmů a naznačila možnosti dalších výzkumů sociolektu. 

Vychází ze základních prací českých slangologů a sociolingvistů, ale využívá i práce slovenských 

jazykovědců. Vytyčený cíl autorka splnila s ohledem na to, že jde o bakalářskou práci, velice kvalitně. 

Drobné nedostatky v užívání terminologie jsou naznačeny v textu. 

Drobné nedostatky v interpunkci, tvarech přivlastňovacích zájmen a překlepy jsou naznačeny výběrově 

v textu práce. 

 

Připomínky vedoucího práce 



4.1 Prosím, aby u obhajoby autorka prezentovala podrobněji, jakým způsobem probíhaly 

rozhovory s respondenty, jak od nich získávala informace.  

4.2 Proč se podle autorky v sociolektech projevuje synonymičnost sociolektických jednotek?  

4.3 V práci autorka naznačuje, že se jí otevírá cesta pro další výzkumy. Mohla by při obhajobě 

objasnit, jakým směrem a jak by se chtěla ve výzkumu sociolektů dále ubírat?  

4.4 Na s. 60 ve slovníku není zcela jasné, co je to pulování. Prosím o vylepšení definice  

 

 

Reakce autorky 

 

Každý respondent komentoval předložený seznam sociolektismů a probíhala diskuse o významu a jeho 

užití. Tak autorka zjistila polysémii a homonymii lexémů a rozšířila svůj slovník.  

Synonymičnost může mít několik důvodů – náhrada nového slova za zastaralé (vraník – rap), snaha o 

přesnější a kratší vyjadřování, styk s cizojazyčnými uživateli (domácí slovo – přejímka, hnědák – braun).  

Pulování je způsob jízdy, kdy jezdec drží celou dobu násilím zpátky, což je zakázáno. Kůň nemůže celou 

dobu běžet bržděn.  

Autorka prezentovala další možnosti výzkumy – další oblasti jezdectví, rozšíření slovníku, užívání 

sociolektismů v komunikačních oblastech – užití synonymických výrazů někdy závisí na situaci.  

 

 

Oponent práce 

Autorka  stanovila cíle, zvolila metodologii a  vzhledem k zadání se zaměřila i na termín sociolekt., jeho 

vymezení a funkci.  Po stručném úvodu následuje práce s vlastním výzkumem. Interpretace – viz část  4. 

Formální náležitosti práce byly splněny. 

 

Dotazy a připomínky oponenta práce 

4.1 Mají slova uvedená ve slovníku terminologické protějšky? 

4.2 Jaký uživatelský potenciál mají zjištěné pojmy – jedná se o výzkum v rámci izolované 

skupiny respondentů? 

4.3 Znají všichni respondenti stejný význam zkoumaných slov – intenzita proměn (věk 

respondentů)? 

4.4 Slouží sociolekt skupiny k utajení faktů před soupeřem? 

4.5 Ztotožňují se všichni členové zkoumané skupiny se sociolektem? 

 

Reakce autorky 

Terminologické protějšky mají pouze některé jednotky, protože neexistuje dosud plně 

kodifikovaná terminologie, uvedla, případy, k nimž termíny existují a ke kterým ne.  

Respondenti byli vybíráni z různých jezdeckých oddílů, aby bylo možné sledovat rozvrstvení 

termínů, většinou se navzájem neznali. Ukázalo se, že jsou lexémy, které znají všichni, a potom lexémy, 

které zná jenom někdo. Uvedla příklady.  



Sociolekt utajovací funkci nemá – strategie na závodech je jiná. Všichni respondenti se se 

sociolektem ztotožňují.  

 

Diskuse 

Probíhala po celou dobu obhajoby.  

 

 

Výsledek obhajoby: VÝBORNĚ 
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